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För information om hur blanketten fylls i, se ”Risker innan arbete (RIA) – Säkert tillträde”, dok id 676349. Vid gemensamt
arbetsställe är SSAB i Oxelösund samordningsansvarig. Uppgifter för samordningsansvaret sköts av SAMO.

GRUNDINFORMATION

SÄKERSTÄLL ATT INFORMATION GÅR UT TILL BERÖRDA INOM ARBETSOMRÅDET!

Arbetsområde/objekt:

AO-nr:

Arbetets omfattning:
Giltigt:

fr o m

tom

(max giltighetstid 24 tim om inget annat anges vid utfärdandet)

Arbetstider:
SAMO:

Tel:

Ej aktuellt

Ev BAS-U:
Utförare (företag/ev huvudentreprenör):

Tel:

Ej aktuellt

Antal personer:
Kontaktperson utförare:

Namn:

Tfn:

Utfärdare SSAB:

Namn:

Tfn:

Personal från annan avdelning har gått

lokal säkerhetsinformation

övergripande säkerhetsinformation

Om erforderlig utbildning ej genomgåtts ska introduktion ske innan arbetet påbörjas.

RISKER
Platspecifik risk

Nej

Ja

Om ja; förebyggande åtgärder och ansvarig

Lyft – om travers används ska säkra lyft med fast utrustning användas. Annars ska mobilkran användas.
Kollisionsrisk:
Trafik
Travers
Tåg

A-skydd utfärdat

Spår och tid:

Arbete på olika nivåer (fallrisk, risk för fallande föremål)
Kontakt med föreståndare brandfarlig vara

Gasförande anläggning

Rätt gasvarnare

Kontakt med farliga ämnen (flytande stål, kemikalier,
strålning, laser m m)
Andra/kringliggande risker; ange vad →
Rörliga maskindelar och media, ange vad

Brutet och låst

Trycklöst

Verifierat

Heta arbeten kommer att utföras. Om ja; se särskild rutin id 31415. Blankett från Brandskyddsföreningen används.
Explosionsfarlig miljö. Om ja; RIA GÄLLER EJ! Arbetstillstånd explosionsfarlig miljö krävs - särskild mall finns
Arbete i slutet utrymme. Om ja; använd mall ”Arbete i slutet utrymme – checklista”.

HANDSKAKNING
Platsbesök före arbetets början

Arbetet avslutat och arbetsplatsen städad

Datum

Datum

Sign utförare

Sign utförare

Sign utfärdare SSAB

Sign utfärdare SSAB

Signering av platsbesök före och efter arbete enligt nedan ska ske av utförare och utfärdare tillsammans!

Lämnas till SSABs utfärdare för arkivering efter slutfört arbete.

SE ÄVEN INFORMATION PÅ NÄSTA SIDA!

OM DENNA SIDA ÄR VÄND UTÅT BETYDER
DET ATT RIA:N INTE LÄNGRE ÄR GILTIG!
RIA gäller för arbeten på SSAB i Oxelösund.
Syftet med RIA (Risker innan arbete) är att säkerställa att entreprenör eller person hemmahörande på annat avsnitt får information om de risker som råder i det aktuella området innan
arbete påbörjas samt för att säkerställa att driftpersonalen får kännedom om att extern
personal vistas i anläggningen.

Flödesbild - alternativa tillämpningar då en person ska in ett produktionsområde

